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Muqodimah dari Publisher 

 
الحمُد للِه ربِ  العالمين، والصَّالُة والسَّالُم على خير األنبياِء والمرسلين، 

 :نبيِ نا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد
 
Maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikirim dari para 
ikhwan yang ada di Afrika Barat, sungguh pertanyaan-pertanyaan ini 
telah disodorkan kepada Fadhilatus Syaikh Al-Mujahid Abu Malik 
At-Tamimi (Anas An-Niswan) -Taqobbalahulloh- Maka beliau 
menjawab dengan jawaban yang unik lagi bijaksana, tidak diragukan 
lagi dan tidak heran bahwa beliau adalah orang yang 'alim yang 
mengamalkan ilmunya yang sangat kokoh bagaikan gunung lagi 
seorang mujahid -Taqobbalahulloh wa ahsana fi jinanihi nazlahu- 
Dan departemen At-Turots Al-‘Ilmi menerima manuskrip aslinya 
kemudian departemen ini mengamati ulang untuk dipersiapkan 
peredarannya, kita memohon kepada Alloh agar jawaban-jawaban ini 
bermanfaat bagi umat Islam dan kaum muslimin.  
 
Akhir seruan kami : Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin wa Shollallohu 
wa sallama 'Ala Asyrofil Ambiyai wal Mursalin.  
 
 

Publisher : 
Departemen At-Turots Al-Ilmi, 

Kamis Jumadil Akhir 1439 H / 1 Maret 2018 M. 
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Pertanyaan pertama  :  

Apakah seorang muslim menjadi kafir 

hanya sekedar dia hidup di negara kafir ? 
 
Jawaban : 

Yang benar (Wallohu Ta'ala A'lam) bahwa sekedar tinggal di 
negara kafir adalah bukan kekufuran secara dzatnya, bahkan hal 
itu bukanlah kekafiran kecuali jika disertai perbuatan yang 
menyebabkan kekafiran yang berupa menampakkan sikap setuju 
terhadap kekafiran atau berloyalitas kepada pelakunya. Buktinya 
adalah bahwa nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak 
meniadakan keislaman dari orang yang tinggal di tengah-tengah 
kaum musyrikin hanya karena sekedar tinggal, tetapi tetap 
menetapkan keislamannya . 
 
Alloh Ta'ala berfirman :   
 

 واَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوََليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّٰى يُ َهاِجرُ 
 
"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum 
berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas kalian 
melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah " (Al-Anfal : 72)  
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Dan Dia Ta'ala juga berfirman :  
 

ُهْم َوَلْوََل رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساءٌ ُمْؤِمَناٌت َلْم تَ ْعَلُموُهْم َأْن َتطَُئوُهْم فَ ُتِصي  َبُكْم ِمن ْ
بْ َنا الَِّذيَن   ۖ  لُِيْدِخَل اللَّهُ ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاءُ  ۖ  َمَعرَّةٌ بِغَْيِر ِعْلٍم  َلْو تَ َزي َُّلوا َلَعذَّ

ُهْم َعَذابًا َألِيًما  َكَفُروا ِمن ْ
 
"Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan 
perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kalian ketahui, 
bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian 
ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan kalian (tentulah Allah 
tidak akan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka). 
Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke 
dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, 
tentulah Kami akan mengazab orang-orang yag kafir di antara 
mereka dengan azab yang pedih " (Al-Fath : 25) . 
 
Dari Jabir bin Abdillah berkata : Rosululloh Shollallohu 'alaihi 
wa sallam bersabda :  
 

، قَاُلوا يَا َرُسوَل اللِه ِلَم «َأنَا بَِريٌء ِمْن ُكلِ  ُمْسِلٍم يُِقيُم بَ ْيَن َأْظُهِر اْلُمْشرِِكينَ 
 ََل تَ َراَءى نَارَاُهَما»قَاَل: 
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"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-
tengah orang-orang musyrik.’ Mereka bertanya, ‘Wahai 
Rosululloh, mengapa?’ Rosul menjawab, ‘janganlah kedua belah 

pihak saling dapat melihat api masing-masing." 1 

 
Oleh karena itu meninggalkan Hijroh di saat hukumnya wajib di 
sertai adanya kemampuan merupakan kemaksiatan dan 
kefasikan, tidak meniadakan pokok/akar keimanan, akan tetapi 
meniadakan kesempurnaan Iman (wajibul iman). Dan Ahlul Ilmi 
memberikan rincian tentang hukum Hijroh ; maka mereka 
menyebutkan keadaan-keadaan ; kapan Hijroh itu Wajib, Sunnah 
atau Mubah.  
 
Ibnu Hajar Rohimahulloh berkata : 
 

به البلد فمن  فال تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح
 :من المسلمين أحد ثالثة

األول: قادر على الهجرة منها َل يمكنه إظهار دينه وَل أداء واجباته فالهجرة 
 .منه واجبة

                                                 
1 HR. Abu Daud ( 2/52 : nomer 2645 ) dan At-Tirmidzi ( 4/155 : nomer 1604 ) 
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الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فمستحبة لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار واألمن من غدرهم والراحة من رؤية 

 .المنكر بينهم
الثالث: عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له اإلقامة فإن حمل 

   على نفسه وتكلف الخروج منها أجر
 
" Maka tidak wajib Hijroh dari negeri yang telah ditaklukkan 
kaum muslimin, adapun jika sebelum ditaklukkan maka kaum 
muslimin berada pada salah satu tiga golongan : 
 

 Pertama : mampu berhijrah darinya, ia tidak mampu 
menampakkan agamanya dan tidak juga melaksanakan 
kewajiban - kewajibannya maka Hijroh darinya Wajib. 
 

 Kedua : mampu berhijrah akan tetapi ia mampu 
menampakkan agamanya dan melaksanakan kewajiban - 
kewajibannya maka Hijroh darinya Sunnah dikarenakan 
memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menolong 
mereka, memerangi orang kafir, aman dari pengkhianatan 
mereka dan bisa menghindar dari kemungkaran mereka . 
 

 Ketiga : Tidak mampu Hijroh karena suatu udzur baik itu 
tertawan, sakit atau yang lainnya maka boleh baginya tinggal 
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di negeri itu, jika ia berusaha keras keluar darinya maka 

mendapatkan pahala " 2.  
 
Dan adapun apa yang dinukil dari sebagian Ulama' (seperti: 

Ibnu Hazm dan lainnya) berupa mengkafirkan secara muthlaq 
terhadap orang yang meninggalkan Hijroh atau tinggal di negara 
kafir maka pehaman ini dibawa kepada orang yang tinggal di 
negara kafir karena loyalitas kepada orang-orang kafir atau 
karena cinta kepada mereka. WaAllohu ta’ala a’lam... 
 
 

 
 
 
 
  

                                                 
2 Fathul Bari karya Ibnu Hajar : (  9/326  ) 
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Hukum Menyerang Thoghut yang 

bercokol di Pasar ? 
 
Pertanyaan kedua : ada sebuah kota tempat perniagaan yang 
besar yang di dalamnya terdiri dari pasar dan lokasi-lokasi para 
thoghut yang berada dalam pasar ; Seandainya para mujahidin 
menghantam mereka tentu orang-orang akan berkata : "mereka 
(yaitu para mujahidin) menghantam pasar", dan boleh jadi 
sebagian orang awam yang berdagang terkena hantaman ini, 
maka bagaimana solusi dan taktiknya ?  
 
Jawaban :  

Tidak diragukan lagi sudah menjadi kebiasaan para thoghut 
bahwa mereka membentengi tentara-tentaranya dengan membuat 
markaz di dalam lingkungan yang ada penghuninya, di pasar-
pasar dan melindungi diri di tempat-tempat yang ada 
penduduknya untuk menghindari hantaman para mujahidin. Dan 
musuh yang bertampeng ini tidak lepas dari dua keadaan :  
 
Pertama : para thoghut itu bertampeng dengan orang kafir asli 
seperti wanita-wanita dan anak-anak orang-orang musyrik ; maka 
dalam kondisi seperti ini dibolehkan menembak dan menarget 
musuh meskipun menyebabkan orang yang dijadikan tampeng 
terbunuh. Dan persoalan ini masuk dalam Istilah Fuqoha' yang 
biasa disebut dengan ( sergapan di malam hari ). 



                  Pertanyaan dari Nigeria                    10                    . 

 
Dalilnya adalah Hadits Ash Sha’b bin Jatsamah Rodhiyallohu 
'anhu yang di dalam hadits tersebut disebutkan :  
 

اِر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ي ُ  بَ ي َُّتوَن ، ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْهِل الدَّ
ُهمْ فَ ُيَصاُب ِمْن ِنَسائِِهْم َوَذرَارِي ِ    ِهْم. قَاَل : ُهْم ِمن ْ

 
Nabi Shollallohu'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang 
penduduk sebuah negeri kaum musyrik yang diserang pada 
waktu malam (oleh kaum muslimin), lalu sebagian perempuan 
dan anak-anak mereka menjadi korban. Rosululloh shollaAllohu 
‘alayhi wa sallam menjawab : Kaum wanita dan anak-anak itu 

termasuk bagian dari kaum musyrik tersebut ." 3 
 
Dan mereka itu ( wanita-wanita dan anak-anak ) meskipun pada 
awalnya tidak boleh ditarget maka disaat mereka dijadikan 
tampeng boleh ditarget karena bersama lainya, dan sungguh 
ulama' usul menetapkan Qaidah yang bagus dalam bab ini yang 
bunyinya :  
 

اْسِتْقاَلَلً يَ ُجْوُز تَ بَ ًعا َماَلَ يَ ُجْوُز   
 

                                                 
3 Muttafaqun 'Alaih : HR. Bukhori : ( 4/61: nomer 3013 ) dan Muslim : ( 3/1364 
: nomer 1745 ). 
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"Kadang suatu hal yang terlarang menjadi halal bila dilakukan 
bersama yang lain, tetapi ketika sendiri tidak boleh." 
 
- Dan masuk dalam kondisi seperti ini juga adalah jika para 
thoghut tersebut bertampeng dengan kelompok-kelompok 
murtad. 
 
- Kedua : Para thoghut menjadikan kaum muslimin sebagai 
tampeng, dimana para thoghut telah menguasai daerah kaum 
muslimin sehingga kaum muslimin terpaksa harus berada 
dibawah kekuasaannya, maka dalam kondisi seperti ini terdapat 
beberapa syarat bolehnya menarget musuh di daerah tersebut 
karena kerusakan yang merata :  
 
Pertama : disaat tidak mentarget para thoghut tersebut karena 
menjaga kaum muslimin yang dijadikan tampeng malah 
menyebabkan para thoghut tersebut menguasai dan 
mengendalikan negeri-negeri kaum muslimin, meskipun prediksi 
ini dilakukan dengan dugaan kuat. sungguh para ulama' usul telah 
menetapkan Qaidah-Qaidah yang agung dalam bab seperti ini 
yang dari selah-selah ini kita bisa mengetahui diantara dua 
madhorot yang paling ringan untuk mencegah antara dua 
keburukan yang paling besar. ketahuilah Qaidah ini ialah  :  
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 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
 
"Jika dihadapkan pada dua kerusakan, maka kerusakan yang 
lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil  kerusakan 
yang lebih ringan." 
 
 Dan juga Qoidah : 

  ملعاا لضررالدفع ص لخاا لضررايتحمل  
 
" Memikul Madhorot yang khusus untuk menolak madhorot yang 
umum ." 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rohimahulloh berkata :  
 

لكفر، اوكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء؛ فإن الجهاد هو دفع فتنة  
فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم 
يمكن دفع الضرر عن المسلمين إَل بما يُفضي إلى قتل أولئك الُمتترَّس 

 بهم جاز ذلك
 
" Demikian persoalan menjadikan tampeng yang disebutkan oleh 
para Foqoha', maka sesungguhnya jihad itu adalah menolak 
fitnah kekafiran, maka di dalam jihad juga terdapat madhorot 
yang lebih ringan dari kekafiran, oleh karena itu para Foqoha' 
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sepakat bahwa kapan saja madhorot untuk kaum muslimin tidak 
bisa dicegah kecuali harus mengakibatkan terbunuhnya orang - 
orang muslim yang dijadikan tampeng maka melakukannya 

boleh ." 4 
 
Dan dalam Al-Hidayah disebutkan :  
 

ع ألن في الرمي دف وَل بأس برميهم، وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر،
الضرر العام بالذب عن بيضة اإلسالم وقتل األسير والتاجر ضرر خاص 
وألنه قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره َلنسد بابه وإن تترسوا 

 بصبيان المسلمين أو باألسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا
 
"Tidak mengapa menembak orang-orang kafir walaupun di 
tengah-tengah mereka ada orang muslim yang tertawan atau 
berdagang, karena dengan menembak ini bisa menolak madhorot 
yang umum yaitu dengan membela kehormatan Islam, sedangkan 
terbunuhnya tawanan dan pedagang adalah madhorot khusus. 
karena jarang juga mereka tidak menjadikan tampeng orang 
muslim. maka seandainya tidak jadi menyerang orang kafir 
karena di situ ada orang muslim tentu orang kafir itu akan 
memanfaatkan kondisi ini. Dan jika mereka menjadikan anak-
anak dan tawanan kaum muslimin sebagai tampeng sehingga 

                                                 
4 Majmu'atul Fatawa : ( 20/52 ) 
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tidak bisa menembak orang-orang kafir saja maka sebagaimana 
yang kami jelaskan tadi (boleh menembak mereka walaupun ada 

orang muslim yang terbunuh)." 5 
 
Dan para thoghut jika mereka mengetahui bahwa para mujahidin 
tidak akan menyerang mereka jika mereka menjadikan tampeng 
kaum muslimin, maka mereka akan memanfaatkan situasi ini 
tanpa harus berperang yaitu mereka menjadikan tampeng tempat-
tempat dan pasar-pasar yang ditinggali kaum muslimin, maka hal 
ini tidak diragukan lagi merupakan madhorot yang besar dan 
kerusakan yang nampak yang bisa menjadi sebab hilangnya 
agama Islam dan pemeluknya. oleh karena itu para Fuqoha' 
bersepakat bolehnya menembak musuh yang sedang menjadikan 
tampeng kaum muslimin meskipun hal ini bisa menyebabkan 
terbunuhnya orang yang dijadikan tampeng, terkhusus jika 
dikhawatirkan terjadinya madhorot jika hal ini ditinggalkan ."  
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rohimahulloh berkata : 

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى 
المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون وإن 

 أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم
 
                                                 
5 ( 2/173 ) 
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"Sungguh para ulama' sepakat bahwa tentara orang-orang kafir 
jika mereka menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai 
tampeng dan dikhawatirkan terjadi madhorot terhadap kaum 
muslimin jika orang-orang kafir itu tidak diperangi, maka mereka 
boleh   diperangi walaupun bisa menyebabkan terbunuhnya kaum 

muslimin yang dijadikan tampeng oleh mereka ." 6 

 
Beliau juga berkata :  
 

ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إَل 
 بما يُفضي إلى قتل أولئك الُمتترس بهم جاز ذلك

 
"Oleh karena itu para Fuqoha' bersepakat bahwa kapan saja 
madhorot terhadap kaum muslimin tidak bisa ditolak kecuali 
dengan menyebabkan terbunuhnya orang yang dijadikan 

tampeng maka melakukannya adalah boleh." 7 

 
Kedua : disaat tidak mentarget para thoghut tersebut karena 
menjaga kaum muslimin yang dijadikan tampeng malah 
menyebabkan melalaikan kewajiban jihad.  
 

                                                 
6 Majmu'atul Fatawa : ( 28/542 ) 
7 Al-Mashdarus Sabiq : ( 20/52 ) 
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As-Sarkhosi Rohimahulloh berkata :  

وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين؛ فال بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي 
يعلم أنه يصيب المسلم... نقول: القتال معهم فرض، وإذا تركنا ذلك لما 
فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، وألنه يتضرر المسلمون بذلك، فإنهم 
يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين؛ فيجترؤون بذلك 
على المسلمين، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين، 

 والضرر مدفوع
 
"Demikian juga jika mereka menjadikan anak-anak muslim 
sebagai tameng, maka tidak mengapa menembak mereka 
walaupun penembak mengetahui bahwa tembakannya itu juga 
akan mengenai orang muslim ... kami katakan : "memerangi 
mereka hukumnya wajib, jika kita membiarkan mereka karena 
ada orang yang dijadikan tampeng tentu menyebabkan 
tertutupnya pintu untuk memerangi mereka, juga dengan 
membiarkan mereka bisa membahayakan kaum muslimin, 
sehingga mereka tidak ditembak karena mereka menjadikan 
anak-anak kaum muslimin sebagai tampeng, maka dengan ini 
mereka akan berani menyerang kaum muslimin. Boleh jadi kita 
bisa juga mengenai orang-orang kafir saja disaat kita bisa dekat 
dengan kaum muslimin sehingga madhorot bisa dicegah." 8 

                                                 
8 Al-Mabsuth : ( 10 : 53 ) 



                  Pertanyaan dari Nigeria                    17                    . 

 
Ketiga : Dugaan kuat jika menembak orang-orang kafir malah 
bisa merealisasikan maslahat yang lebih besar meskipun hal ini 
bisa menyebabkan terbunuhnya orang yang dijadikan tampeng.  
 
Keempat : tujuan target penembak adalah membunuh musuh, 
bukan membunuh kaum muslimin.  
 
As-Sarkhosi Rohimahulloh berkata :  
 

إَل أن على المسلم الرامي أن يقصد به الحربي، ألنه لو قدر على التمييز 
مستحقا عليه، فإذا عجز عن ذلك  بين الحربي والمسلم فعال كان ذلك 

 كان عليه أن يميز بقصده، ألنه وسع مثله
 
" Hanya saja penembak muslim  tujuan dari targetnya harus kafir 
harbiy, karena jika memang ia bisa membedakan antara kafir 
harbiy dengan orang muslim maka ia harus memisahkannya 
dalam penyerangan, jika tidak bisa membedakan antara kaum 
muslimin dengan orang - orang kafir maka ia cukup membedakan 

dengan niatnya karena itu mencukupinya ." 9 

 
Dan dalam al-Bahr ar-Roiq disebutkan :  

                                                 
9 Al-Mabsuth : ( 10 : 65 ) 
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عال ف لكن نقصد الكفار بالرمي دون المسلمين، ألنه إن تعذر التمييز ...
 فقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة

 
"Akan tetapi kita niatnya adalah menembak orang - orang kafir, 
bukan kaum muslimin, karena jika ia memang tidak bisa 
membedakan maka ia bisa membedakan dengan niatnya, dan 
ketaatan itu sesuai kemampuan ." 10 
 
Maka dengan ini tidak ada dosa ketika mentarget musuh dalam 
kondisi yang ditanyakan tadi dengan syarat harus terealisasikan 
syaratnya. 
 
Wallohu Ta'ala a'lam... 
 

 
  

                                                 
10 ( 5/82 ) 
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Hukum Menggunakan Kartu Identitas 

(seperti KTP atau paspor) 
 
Pertanyaan ketiga : persoalan tentang vonis kafir terhadap orang 
yang menggunakan surat-surat keterangan identitas seperti surat 
kewarganegaraan dan paspor, kecuali mukroh (dipaksa / 
terpaksa) seperti para mujahidin yang pergi untuk berjihad dan 
manat (sebab) jatuhnya vonis kafir adalah karena ia ridho dengan 
negara yang berhukum dengan hukum kafir dan ia membawa 
surat-surat yang merupakan slogan-slogan negara thoghut. 
 
Jawaban :  

Yang saya lihat bahwa sebab jatuhnya vonis kafir yang 
disebutkan tadi kepada pengguna surat-surat keterangan identitas 
adalah menjatuhkan vonis kafir dengan lazim (pengharusan yang 
ditebak-tebak) dan ini vonis yang tidak disiplin / terkendali, 
karena kebanyakan orang yang menggunakan surat-surat ini ia 
tidak mengakui negara yang membuat surat-surat ini, bahkan ia 
mengkufuri negara ini dan mengingkari slogan  slogannya.  
 
Akan tetapi manath (sebab) yang berpengaruh adalah ketentuan 
yang ditetapkan oleh negara yang memberikan surat-surat ini 
terhadap orang yang memintanya, maka jika syarat yang 
diberikan kepada mereka menyebabkan jatuh kepada kekafiran 
seperti diharuskan untuk berloyalitas dan menolong negara yang 
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memberikan surat-surat ini dan tunduk dibawah hukumnya maka 
hal ini adalah kekafiran –Wal 'iyadzu billah (semoga Alloh 
melindungi kita dari ini)-. 
 
Dan sungguh Fadhilatus Syaikh 'Ali Al-Khudhoir Fakkallohu 
asroh pernah ditanya tentang hukum berkewarganegaraan 
dengan warga negara orang-orang kafir ? 
 
Maka beliau menjawab : 
 

 :هذه ليس لها حكم مطلق؛ إَل أنها تنقسم إلى صور، وكل صورة لها حكم
الجنسية محبة لهم ولدينهم أو مظاهرة لهم وتولي، فهذا كفر إن أخذ  -1

 .أكبر
أن يكون مبغًضا لهم في قلبه، وأخذها ضرورة، فهذا أجازه بعض أهل  -2

العلم المعاصرين وهو مرجوح، هذا إذا كان تجنًسا، أما إذا كان البلد 
 .الكافر بلده فالحكم يختلف

ه يعلم معنى التجنس، وأن لأن يأخذ الجنسية مختارًا ألجل الدنيا وهو  -3
 .التزامات كفرية فهذا يكفر ألنه تولي ومظاهرة

أن يأخذها مختارًا ألجل الدنيا لكن يجهل معنى التجنس، ولم يلتزم  -4
 .بأحكامها فهذا يحرم وَل يكفر ويعذر بجهل الحال

أن يأخذها من باب اإلكراه فهذا يجوز، وهناك فرق بين اإلكراه  -5
 .والضرورة
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سام إذا لم يصحب ذلك قسم بالوَلء للدولة المجنسة، أما مع وفي كل األق
 القسم مختارًا فهذا كفر أكبر

 
"Hal ini hukumnya tidak mutlaq begitu saja tetapi ia memiliki 
beberapa bentuk dan setiap bentuk memiliki hukum :  
 
1 - jika ia mengambil kewarganegaraan karena cinta kepada 
mereka dan agamanya atau karena untuk membantu dan 
berloyalitas kepada mereka maka seperti ini adalah kufur akbar.  
 
2 - Ia membenci mereka dalam hatinya dan ia mengambil 
Kewarganegaraan karena Darurat (kebutuhan) maka hal ini 
sebagian Ahlul Ilmi konterporer membolehkannya dan ini adalah 
pendapat yang marjuh (kurang kuat), hukum ini berlaku jika ia 
mengambil kewarganegaraan, adapun jika negara kafir itu adalah 
negaranya maka hukumnya beda lagi.  
 
3 - Ia mengambil kewarganegaraan dengan pilihannya sendiri 
karena alasan dunia dan ia mengetahui makna dari Tajannus 
(berkewarganegaraan), dan bahwa mengambil kewarga-
negaraan ini memiliki keharusan-keharusan yang sifatnya 
kekafiran maka orang ini kafir karena ia berloyalitas dan 
memberikan pertolongan kepada mereka.  
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4 - Ia mengambilnya dengan pilihannya sendiri karena dunia 
akan tetapi ia tidak tahu hakikat dari Tajannus 
(Berkewarganegaraan) dan ia tidak melazimi / menta'ati hukum-
hukumnya, maka yang seperti ini adalah diharamkan, ia tidak 
dikafirkan dan ia diberi udzur karena Jahlul Hal (tidak tahu 
keadaan). 
 
5 - ia mengambilnya karena Ikroh (dipaksa) maka ini 
diperbolehkan, dan berbeda hukumnya antara Ikroh dan Darurat. 
 
Dan setiap pembagian diatas adalah jika tidak disertai sumpah 
setia kepada negara yang memberikan kewarganegaraan. 
Adapun jika disertai sumpah setia kepada negara atas dasar 
pilihannya sendiri maka ini adalah kufur akbar." 11 
 

Dan apabila surat-surat pemerintahan ini tidak ada penyebab 
kekafirannya dan itu murni surat-surat identitas yang diambil 
untuk dijadikan dokumen dan murni ketertiban administrasi 
maka itu bukan kekafiran. WaAllohu ta’ala a’lam ... 

 

 
 

                                                 
11 Al-Mu'tashor Syarhu Kitabit Tauhid 
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Hukum Mentarget Sekolahan Kafir 
 
Pertanyaan Keempat : apa hukum mentarget sekolahan-
sekolahan internasional kafir bekas penjajahan kemudian 
menjadi pemerintahan, di karenakan orang yang mengajar di 
dalamnya telah dikafirkan, dimana setiap pagi ia melantunkan 
lagu kebangsaan yang terdapat lafadz-lafadz kekufuran dan terus 
diulang-ulang karena tuntutan yaitu berbai'at kepada thoghut . 
 
Mereka (yang mentarget sekolahan-sekolahan itu) berkata : 
sebagian sekolahan yang ada di situ di dalamnya memuliakan 
salib dan membaca kalimat-kalimat dari Injil yang diwajibkan 
disaat menghukum siswa. Demikian juga kuliah-kuliah itu juga 
mempelajari ilmu falsafah kufur dan materi-materi yang 
menyelisi Al-Qur'an yang merupakan kekufuran contohnya 
bahwa Bumi itu berputar, Matahari itu diam, Bumi itu bulat dan 
yang lainnya dari hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an. 
 
Jawaban : 

Berkenaan dengan sekolahan-sekolahan pemerintah maka jika ia 
berada di negara yang pemerintah dan penduduknya kafir seperti 
negara Eropa dan yang semisalnya dari negara-negara salibis 
yang berada di Afrika maka siswa / pelajar yang ada di dalamnya 
tidak lepas dari dua keadaan : 
 



                  Pertanyaan dari Nigeria                    24                    . 

1- Mereka adalah anak-anak, gadis-gadis dan wanita-wanita, 
maka pada awalnya kita tidak boleh mentarget mereka dan 
diperbolehkan mentarget mereka hanya ketika mereka bersama 
yang lain yaitu jika mereka berada di wilayah yang 
berdampingan dengan tempat target militer, karena pada 
dasarnya tidak diperbolehkan memulai membunuh wanita-
wanita dan anak-anak orang Musyrik selagi mereka tidak 
berperang atau membantu dalam memerangi orang-orang 
muslim, namun ketika mereka memerangi dan membantu dalam 
memerangi kaum muslimin maka boleh membunuh mereka . 
 
2- mereka adalah orang dewasa yang sudah balegh maka mereka 
ini ada dua keadaan : 
 

1- Para siswa itu dari kafir asli, maka hukum asal mereka 
adalah boleh ditarget dan dibunuh akan tetapi membunuh 
mereka harus dipertimbangkan maslahat dan 
kerusakannya yang di pertimbangkan oleh Ahlus Sya’n 
(ahlul ‘ilmi dan umaro’), jika mereka tidak memerangi 
kita terlebih dahulu maka mereka dibiarkan, karena 
menyibukkan diri dalam memerangi orang yang 
memerangi kita lebih utama . 

 
2- Para Siswa itu adalah anak-anak kaum muslimin yang 
melakukan kekafiran setelah mereka bergabung dengan 
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sekolahan-sekolahan ini, maka mereka itu adakalanya 
orang baligh yang kemurtadannya sah atau Mumayyiz 
sebelum usia balegh, maka anak-anak yang belum baligh 
ini para Ulama' berbeda pendapat terkait sahnya 
kemurtadan mereka. Yang menjadi poin permasalahan 
adalah bahwa tidak ada maslahat dalam mentarget 
sekolahan-sekolahan semacam ini pada fase ini kecuali 
jika musuh menjadikan sekolahan-sekolahan itu sebagai 
tameng dan kita tidak bisa menyerang mereka kecuali 
dengan mentargetnya. WaAllohu ta’ala a’lam . 

 
Adapun persoalan bumi itu bulat dan berputar maka meyakininya 
adalah bukan kekufuran yang shorih (jelas) yang menyebabkan 
dihalalkan darahnya.  
 
Dan untuk tambahan faidah saja : bahwa kebanyakan Ahlul Ilmi 
berpendapat bumi itu bulat dan tidak ada yang memungkirinya 
kecuali segolongan kecil dari mereka. Dan sungguh Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah dan yang lainnya berpendapat bahwa bumi 
itu bulat, dan inilah pendapat yang benar, maka tidak bisa kita 
menyangkal orang yang meyakininya, apalagi sampai 
mengkafirkan dan menghalalkan hartanya. Wallohu ta'ala a'lam 
... 
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